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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
produktion, herunder krydssmitte. OK. Kontrolleret hygiejne
Ringivevej 98

under oplagring af fødevarer samt emballage. OK. Kontrolleret

7323 Give

adskillelse mellem forskellige typer af produkter under

33883374

produktion og opbevaring. OK. Kontrolleret virksomhedens
procedure for opvarmning (kogning af kartofler) samt
nedkøling. OK.
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret den generelle

1

rengøringsmæssige stand af produktionsområder. OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret udendørs ryddelighed

1

samt belysning ved sortering af kartofler. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse samt egenkontrolprocedurer for CCP´erne

1

varemodtagelse, opbevaring af kølekrævende fødevarer,

1

opvarmning samt nedkøling. OK. Kontrolleret dokumentation

1

for perioden januar - juli 2020. OK. Kontrolleret fejlrapporter
samt virksomhedens reaktion på fejl. OK. Kontrolleret
virksomhedens procedure for kalibrering af
indstikstermometre. OK.

1

Mærkning og information: Kontrolleret allergenmærkning på to
varianter af kartoffelsalat.
Følgende er konstateret: ´Krydderier´ er fremhævet som
allergen, men der er ingen allergener i krydderiet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om allergenmærkning. Virksomheden
tilrettede sine etiketter ved tilsyn.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som

X

importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for
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3 timer 30 min.
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økologiske fødevarer, kartofler, herunder kontrol af løbende registreringer, kontrol af periodevise
balanceopgørelser, sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (kartofler), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol samt partivis dokumentation. Ingen
anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for kartofler til krydskontrol.
Kontrolleret adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for spand af plast,
herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur), oplysninger
om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og underskrift.
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